MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL

INFORMARE
cu privire la participare Corpului Național al Polițiștilor la ședința
Comisiei de dialog social organizată de Ministerul Afacerilor Interne
în data de 28.06.2021

În cadrul activităţilor de dialog social desfăşurate de Ministerul Afacerilor Interne şi
partenerii sociali din domeniul de activitate al ministerului şi în conformitate cu prevederile Legii
nr. 62/2011 a Dialogului Social şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013, ambele
cu modificările şi completările ulterioare, în ziua de luni, 28 iunie 2021, ora 08.30, a avut loc, în
sistem videoconferință, şedinţa extraordinară a Comisiei de Dialog social, la care a participat și
Corpul Național al Polițiștilor.
Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat proiectul Ordonaței de Urgență a Guvernului pentru
modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările
si completările ulterioare https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Proiect_OUG.PDF
Conform notei de fundamentare prin proiectul de ordonanţă de urgenţă se propune
introducerea unei noi surse de provenienţă a ofiţerilor de poliţie, absolvenţi ai programelor de
studii universitare de master profesional organizate în cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan
Cuza”.
De asemenea, în proiect sunt reglementate condiţiile de acordare a gradului profesional,
precum şi faptul că absolventul urmează să fie încadrat ca debutant, pe o perioadă de stagiu de
12 luni, prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor alin. (1) al art. 21 din lege.

Corpul Național al Polițiștilor a prezentat poziția organizației de susținere a proiectului și de
asemenea a adus următoarele propuneri și observații, reliefate din propunerile membrilor noștri:
 Susținerea participării necondiționat la aceste cursuri de master profesional a
agenților de poliție;
 Organizarea înainte de începerea acestor cursuri a unor concursuri de trecere în
corpul ofițerilor pentru agenții de poliție care îndeplinesc condițiile legale;
Organizația profesională va participa la dezbaterea publică organizată azi de către
Ministerul Afacerilor Interne și vă vom prezenta de urmare rezultatele acesteia.
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